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Axolot Solutions är ett svenskt teknikföretag som 
arbetar med industriell vattenrening. Bolaget 
erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom 
elektrokoagulation och flotation. Denna bygger 
vidare på en väl beprövad grundteknologi. Axolots 
vattenreningskoncept är kostnadseffektivt och 
möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en 
minskad miljöbelastning. Axolots vision är att 

utvecklas till ett företag som blir en naturlig och 
föredragen partner för industriella spelare som 
önskar utveckla befintliga eller nya 
vattenreningsprojekt, där vatten utgör en viktig 
insatsvara. Just vatten är direkt eller indirekt en 
gemensam nämnare i de 17 globala mål för en 
hållbar utveckling som Förenta Nationernas 
Generalförsamling antog 2015.
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Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 485 673 1 261 949 1 451

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 777 530 1 874 1 109 1 802

Rörelseresultat före avskrivningar -4 391 -3 090 -15 997 -9 713 -15 956

Rörelseresultat -5 506 -3 686 -18 779 -11 306 -18 238

Nettoresultat -5 506 -3 715 -18 779 -11 280 -18 186

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,21 -0,22 -0,71 -1,74 -1,61

Kassaflöde före finansiering -6 250 -3 957 -20 704 -13 103 -20 825

Likvida medel vid periodens slut 28 452 32 089 28 452 32 089 48 864

Eget kapital vid periodens slut 43 972 44 925 43 972 44 925 62 478

Antal anställda vid periodens slut 9 6 9 6 6

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING 
INTRODUCERAS PÅ MARKNADEN

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för 

motsvarande kvartal 2018)

• Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till  
3 tkr (105)

• Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,22)

• Mycket goda resultat vid de provkörningar som har 
genomförts under perioden. 

• Första provkörningskund i Norge, hos en slipmassa- 
tillverkare. Axolot expanderar och har nu pågående 
kundaktiviteter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och 
England.

• Teckningsoptionsprogram för Axolots medarbetare 
framgångsrikt genomfört

Första till tredje kvartalet 2019 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 1 261 tkr (949 tkr för 

motsvarande period 2018)

• Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 
110 tkr (105)

• Rörelseresultatet blev -18 779 tkr (-11 306)

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,71 kr (-1,74)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
• Axolot tecknar provkörningsavtal med större tillverkare 

av förpackningspapper

• Axolot tecknar provkörningsavtal med slipmassa- 
tillverkare i Norge

• Axolots medarbetare tecknar optioner i 
incitamentsprogram 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 
utgång
• Axolot har tecknat ytterligare ett provkörningsavtal  

med Vafos Pulp A/S

• Axolot har lämnat information om Årsstämma 2020  
och utsedda ledarmöter till valberedningen

* Räknat på genomsnittligt antal aktier
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Under tredje kvartalet 2019 har verksamheten fokuserat på att styra om från 
teknik- och produktutveckling till att jobba mer utåtriktat mot befintliga och 
potentiella kunder, med andra ord vi har börjat accelerera kommersialiserings-
processen. Parallellt har vi naturligtvis fortsatt att driva teknikutvecklingen med 
målet att nå en färdigställandegrad där vår första generations kommersiella 
anläggning blir fullt beställningsbar. När det gäller externt arbete så har takten 
ökat väsentligt med avseende på bearbetning av nya potentiella kunder, 
samtidigt har vi jobbat vidare på de intressanta och viktiga kundprojekt som 
initierades under våren. 

Vårt kundarbete 
Axolot Solutions som varumärke är fortfarande relativt okänt på våra 
huvudmarknader. I varje enskilt fall behöver vi fortfarande bevisa vår teknologis 
funktionalitet och prestanda, och att vi har den kunskap som krävs för att 
uppfylla kundernas behov. Därför krävs att vi fortsätter göra provkörningar ute 
hos kund i syfte att etablera ett antal referenser. Genom dessa körningar så 
växer vår kunskaps- och erfarenhetsbank vilket innebär att vi bli allt mer 
träffsäkra. I takt med att vår kunskap ökar så växer också förståelsen för vilka 
kunder som är våra idealkunder och vilka vi tills vidare bör avvakta med att 
bearbeta. Vi kan konstatera att vi i nuläget rent tekniskt är särskilt duktiga på 
att hantera oljeemulsioner och tungt förorenade vatten, eliminera fosfor, 
tungmetaller, bioföroreningar och suspenderat material. Vi inriktar nu vår 
marknadsbearbetning mot de industrivertikaler där behoven av att eliminera 
dessa typer av föroreningar är centrala. Den kunskap vi bygger upp hos en 
specifik kund kan parallellförflyttas till andra kunder med liknande problem. 
Detta gör det nu möjligt att öka takten i vår kundbearbetning inom valda 
industrivertikaler. Vi har kommit till en fas där det är dags att öka den aktiva 
kundbearbetningen, därför har vi till Finland och i Sverige kontrakterat ett par 
personer som aktivt kommer att bearbeta marknaden i syfte att få till fler aktiva 
dialoger med potentiella kunder. 

I dagsläget har Axolot tre etablerade kundrelationer som samtliga är i Finland, 
varav en är med KCL som vi berättat om tidigare. I tillägg till dessa har vi en 
handfull långt gångna kundprojekt. Hos dessa har vi utfört eller planerar att 
utföra provkörningar i närtid. Ett av de här projekten är hos Fortum Waste 
Solutions. Där har AxoPur® använts för rening av lakvatten som kommer från 
Fortums egen anläggning, baserad på deras så kallade MOPS-teknik för lakning 
av förorenade jordmassor. Testkörningar har pågått under sommaren och 
hösten med goda resultat. Det blir sannolikt en fortsättning då kunden är 
intresserad av att gå vidare med vår teknik. 

Utöver befintliga kunder och löpande kundprojekt så har vi ytterligare ett tiotal 
potentiella kunder som har visat ett mycket stort intresse för vår teknik. Hos 
dessa förbereds nu nästa steg där vi gemensamt diskuterar behov, 
förutsättningar och upplägg av initiala provkörningar. Jag räknar med att kunna 
återkomma med nyheter runt flera av dessa inom kort. 

VD HAR ORDET

 
Marie Landfors, VD och koncernchef
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Kommersiella verktyg
I takt med att de externa marknadsaktiviteterna tilltar i omfattning så ökar 
också behovet av ett strukturerat arbetssätt, där vi inte bara säkrar en effektiv 
kunskapsuppbyggnad utan också ett resurseffektivt och professionellt 
arbetssätt. Under kvartalet har vi därför gjort ett omtag i arbetet med att 
etablera ett antal nödvändiga kommersiella verktyg. Vi har exempelvis arbetat 
igenom vårt upplägg med avseende på konfidentialitetsavtal vilket är viktigt för 
att skydda våra IP-rättigheter. Vi har också utarbetat ett nytt projektavtal som 
tydliggör såväl kundens som våra åtaganden inför provkörningar och 
utvärderingar. Vi har lagt tid på att utvärdera och tydliggöra vår affärs- och 
prismodell, vilket är väsentligt inte minst när det gäller att identifiera vilka 
kunder vi bör fokusera på. Nu kommer vi att gå vidare och utarbeta strukturen 
för kommande kommersiella avtal som ska gälla vid försäljning av AxoPur®-
system. Här kommer även underhålls- och servicetjänster att inkluderas. 
Förutom arbetet med professionella avtal så har vi utvärderat och valt vilket 
CRM-system som passar oss och detta är nu under implementering.

Processen med att rekrytera en teknisk säljare har tagit lite längre tid än 
förväntat, men nu har vi signerat ett kontrakt med vår utvalda kandidat vilket 
kommer att öka vår förmåga att bedriva ett aktivt försäljningsarbete. 

En robust, funktionell och skalbar produkt
Strax före sommaren beslutade vi oss för att låsa nuvarande teknikkoncept och 
paketera detta som en standardprodukt. Det innebär rent praktiskt att vi nu 
konstruerat och dokumenterat klart vår första automatiserade helhetslösning 
för industriell vattenrening, där vår AxoPur®-reaktor utgör huvudkomponenten. I 
skrivande stund är denna första generation av AxoPur®-system (version 1.0)  
beställningsbar, med enhetskapaciteter på 3 respektive 12 m3/h. Det återstår nu 
endast ett visst utvecklingsbehov av mjukvara, framtagande av manual samt 
CE-märkning innan produkten är klar för att kunna levereras. Vi strävar mot en 
fullt funktionell, robust och skalbar produkt och ser fram emot att få 
marknadens feedback på vår produkt och dess prestanda.

Under året har vi också utvecklat en pilotutrustning i bänkskala. Den monteras i 
dagarna på vår verkstad. Med denna utrustning så kommer vi att kunna arbeta 
mer flexibelt och snabbt i de fall kunden inte vill börja med att köra ett 
fullskaligt pilotförsök, men ändå få en realistisk återkoppling kring 
förutsättningarna för att vi ska kunna lösa reningsbehoven för ett specifikt 
vatten. 

Forskning och utveckling
Förutom pågående arbete med att paketera våra tekniska erbjudanden i 
kommersiella systemlösningar så fortsätter vi arbeta med prioriterade 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Under tidiga hösten har vi exempelvis 
initierat ett examensarbete i Finland. Målsättningen här är att få svar på 
huruvida ultraljud och/eller mekanisk vibration kan öka kapacitet och 
tillgänglighet på reaktorn genom en snabbare rengöring av olika avsättningar. 
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Ett annat pågående forskningsprojekt - som vi tidigare nämnt - är utfällning av 
sulfat, vilket om vi lyckas skulle lösa ett mycket vanligt förekommande problem 
inom processindustrin. Projektet drivs under ledning av forskare på Chalmers 
där förutom Axolot Solutions också Thomas Concrete Group är med som 
projektpartner. Planerade försök med rening av rejektvatten från filter för rening 
av fekalievatten från kassodling av fisk är tyvärr något försenade på grund av 
tekniska problem med uppsamlingen av fekalier. Detta projekt är fortfarande 
tänkt att utgöra ett första steg inför en större studie tillsammans med SLU 
sommaren 2020.

Vi har också under kvartalet tagit fram en PFAS-strategi (Per- och 
Polyflourerade Alifatiska Syror), och i linje med denna lämnat in en 
projektansökan till Vinnova baserat på ett partnerskap med bland annat RISE 
forskningsinstitut. PFAS är stabila ämnen som finns exempelvis i 
brandsläckningsskum och som används som processkemikalie och för 
ytbehandling av förpackningar. Dessa ämnen utgör genom sin oförmåga att 
brytas ned i miljön en tickande miljöbomb, och i takt med att miljökraven 
skruvas åt inom området (PFOS är förbjudet och PFOA förbjuds 2020 inom EU), 
så vill vi vara med och ta fram en fungerande teknik för god och total rening av 
PFAS-innehållande vatten. 

Sammanfattningsvis
Under sommaren och hösten har vi arbetat hårt med att få vår tekniska och 
kommersiella plattform på plats, något som vi har lyckats väl med. Vi jobbar 
oss nu in i ett antal prioriterade kundprojekt inom lämpliga industrivertikaler, 
och här bygger vi successivt upp djup expertis. 

Vi tror oss kunna skapa unika värden för våra kunder genom ett proaktivt 
utnyttjande av vår teknologi och kunskap, genom att leda utvecklingen baserat 
på ett nyfiket och öppet lärande och intresse för hållbarhet, professionalism 
och ett sakligt och ärligt arbetssätt där vi i alla lägen självklart bygger våra 
antaganden och förslag på bästa val av teknik och ekonomi för kunden. 

Jag kan lova att hela teamet bakom Axolot Solutions jobbar vidare i full fart 
mot vårt gemensamma mål, att vi under 2019 ska sälja vårt första färdiga 
kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin. 

I november 2019

Marie Landfors 
VD och koncernchef
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Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 485 673 1 261 949 1 451

Aktiverat eget arbete 774 425 1 764 1 004 1 697

Övriga rörelseintäkter 3 105 110 105 105

Rörelseintäkter 1 262 1 203 3 135 2 058 3 253
Råvaror och förnödenheter -171 -205 -711 -364 -559

Övriga externa kostnader -3 576 -2 454 -10 441 -6 755 -10 900

Personalkostnader * -1 902 -1 619 -7 938 -4 441 -7 408

Av- och nedskrivningar -1 115 -596 -2 782 -1 593 -2 282
Övriga rörelsekostnader -4 -15 -42 -211 -343

Rörelseresultat -5 506 -3 686 -18 779 -11 306 -18 238
Finansnetto 0 -29 0 26 52

Resultat efter finansnetto -5 506 -3 715 -18 779 -11 280 -18 186
Skatt på årets resultat - - - - -

Nettoresultat -5 506 -3 715 -18 779 -11 280 -18 186

Rörelseresultat före avskrivningar -4 391 -3 090 -15 997 -9 713 -15 956

 * Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr under andra kvartalet 2019.

Rörelseintäkter och resultat
Tredje kvartalet 
Det tredje kvartalets rörelseintäkter 2019 uppgick till 1 262 
tkr (1 203 tkr för motsvarande period 2018), varav extern 
fakturering utgör 488 tkr (778). Liksom tidigare hänför sig 
faktureringen både till kortare provkörningar och till delar 
av längre uppdrag inom vattenrening, där de inledande 
provkörningarna redan har verifierat att Axolots teknik är 
framgångsrik i kundens applikation.

Aktiverat eget arbete uppgick under det tredje kvartalet 
2019 till 774 tkr (425), vilket avser utveckling av konstruk-
tioner och tekniker. Mer specifikt kan man säga att det är 
Axolots automatiserade helhetslösning som har tagit 
form. Den bygger på AxoPur® -tekniken, som har vidare- 
utvecklats ifråga om automation, konstruktion och design, 
till att bli ett kommersiellt system vilket nu är klart för 
lansering.

Resultatet efter finansnetto blev -5 506 för det tredje 
kvartalet 2019 (-3 715). Personalstyrkan och konsulterna 
är något fler till antalet jämfört med motsvarande period i 
fjol. Även kostnaderna för resor, lokalhyra och förvaltning 
har ökat, vilket är i linje med bolagets planer inför en 

kommersiell expansion. Således har marknadsbearbetning 
och utvecklingsarbete intensifierats jämfört med motsvar- 
ande kvartal i fjol och ytterligare arbetsteam har anlitats 
och införlivats i de befintliga kommersiella uppdragen. 

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 1 115 tkr 
(596). Det fanns ingen extern upplåning och därmed inga 
finansieringskostnader under perioden.   

Ackumulerat 
Under årets första nio månader 2019 blev rörelseintäkter-
na 3 135 tkr (2 058). Den externa faktureringen var 1 371 
tkr (1 054). Aktiverat eget arbete uppgick till 1 764 tkr  
(1 004). 

Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 779 tkr under 
perioden januari till september 2019 (-11 280). Perioden 
påverkades av avsättningen för uppsägning, -1 030 tkr, och 
i övrigt har kostnaderna ökat i enlighet med de satsningar 
som har gjorts inför en kommersiell expansion. 
Avskrivningarna var -2 782 tkr (-1 593). Uppgången 
förklaras av att investeringsprojekt avseende både 
utveckling och kommersiell utrustning har slutförts och 
tagits i bruk. Det fanns inga finansieringskostnader under 
årets första nio månader. 

FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 6 379 4 882 5 406

Patent 3 319 4 357 4 147

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 698 9 239 9 553

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 924 4 262 4 138

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

844 1 416 1 654

Summa materiella anläggningstillgångar 8 768 5 678 5 793

Summa anläggningstillgångar 18 466 14 917 15 345

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 23 - 377

Övriga kortfristiga fordringar 1 281 956 1 264

Summa omsättningstillgångar 1 304 956 1 640

Likvida medel 28 452 32 089 48 864

SUMMA TILLGÅNGAR 48 222 47 962 65 850

tkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Eget kapital 43 972 44 925 62 478

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 906 1 710 1 326

Övriga kortfristiga skulder 2 344 1 327 2 045

Summa kortfristiga skulder 4 250 3 037 3 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 222 47 962 65 850

 
    Investeringar
Under kvartal 3 2019 har det gjorts investeringar på  
1 532 tkr (1 187). Ungefär hälften av kvartalets invester- 
ingar avser materiella anläggningstillgångar, 758 tkr. Det är 
i huvudsak en fjärde pilotutrustning för i år som har tagits 
fram, för att säkerställa att Axolot har tillräcklig kapacitet 
för alla aktuella kortare och längre provkörningsuppdrag. 
Samtidigt har, under immateriella anläggningstillgångar, 
utvecklingen fortsatt av den automatiserade AxoPur 
helhetslösningen.    

För den ackumulerade perioden januari till september 
2019 uppgick investeringarna till 5 883 tkr (4 041), varav 
materiella anläggningstillgångar svarar för 4 076 tkr. 
Investeringar i immateriella tillgångar i form av aktiverat 
eget arbete blev 1 764 tkr, vilket hänför sig till utveckling 
av konstruktion och teknik.
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Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 506 -3 686 -18 779 -11 306 -18 238

Avskrivningar 1 115 596 2 782 1 593 2 282

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring av rörelsefordringar 544 51 327 333 -347

Förändring av rörelseskulder -871 270 849 318 636

Kassaflöde från löpande verksamheten -4 718 -2 769 -14 821 -9 062 -15 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -758 -729 -4 076 -2 917 -3 263

Investeringar i patent 0 -33 -43 -120 -199

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -774 -425 -1 764 -1 004 -1 696

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 532 -1 187 -5 883 -4 041 -5 158

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission - 20 0 40 976 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Teckningsoptionsprogram 275 - 275 - -

Amortering av lån - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 275 20 275 40 976 65 473

PERIODENS KASSAFLÖDE -5 975 -3 937 -20 429 27 873 44 648

Likvida medel vid periodens början 34 410 36 026 48 864 4 166 4 166

Tillkommande kassa vid omvänt förvärv - - - 50 50

Kursdifferens 17 0 17 0 0

Likvida medel vid periodens slut 28 452 32 089 28 452 32 089 48 864
    

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering uppgick under kvartal 3 2019 
till -6 250 tkr (-3 957), varav -1 532 avser investeringar  
(-1 187). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
består av resultat före avskrivningar -4 391 (-3 090) och 
förändring i rörelsekapital -327 tkr (321). Utöver detta 
fanns ett kassaflöde på 275 tkr från teckningsoptions- 
programmet för personal inom Axolot, vilket genomfördes 
i en första etapp under tredje kvartalet. 

Likvida medel vid tredje kvartalets ingång 2019 var 34 410 
tkr och vid dess utgång var denna balanspost 28 452 tkr. 

För den ackumulerade perioden januari till september var 

kassaflödet före finansiering -20 704 tkr (-13 103). 
Investeringarna uppgick till -5 883 (-4 041) av detta och 
-14 821 tkr (-9 062) är kassaflöde från löpande 
verksamhet. 

Vid årets början uppgick likvida medel till 48 864 tkr, och 
vid utgången av kvartal 3 2019 hade de minskat till 28 452 
tkr. Axolot Solutions koncernen hade vid utgången av 
andra kvartalet 2019 ingen extern upplåning. Nettoskulden 
uppgick därmed till -28 452 tkr (-32 089), vilket utgörs av 
de likvida medlen.
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Ingående balans 49 202 48 614 62 478 15 219 15 219

Tillkommande kapital vid omvänt förvärv 50 50

Nyemission / Teckningsoptioner 275 - 275 40 976 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Valutakursdifferens 1 26 -2 -40 -78

Periodens nettoresultat -5 506 -3 715 -18 779 -11 280 -18 186

Utgående eget kapital 43 972 44 925 43 972 44 925 62 478
    

Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 62 478 tkr, och vid 
utgången av kvartal 3 2019 var det egna kapitalet 43 972 
tkr. Nettoresultatet uppgick till -18 779 tkr och valutakurs-
differenser var -2 tkr. Intäkterna från försäljning av 

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Antal aktier före full utspädning * 26 503 948 24 093 180 26 503 948 24 093 180 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 31 001 553 25 457 092 31 001 553 25 457 092 30 278 628

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,21 -0,22 -0,71 -1,74 -1,61

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,21 -0,22 -0,71 -1,74 -1,61

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 16 688 787 26 503 948 6 474 040 11 280 620

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 30 881 066 18 052 699 30 479 441 7 837 952 13 046 326

* Avser antal aktier vid periodens slut

** Räknat på genomsnittligt antal aktier

Aktiekapital och ägarförhållanden
Koncernen bildades genom den apportemission som 
anges i tabellen Aktiekapital och antal aktier. Samtliga 
dåvarande aktieägare i dotterbolaget Axolot Solutions 
tecknade nya aktier i Axolot Solutions Holding, mot 
betalning i form av aktierna i Axolot Solutions. I april 2018 
gjordes en nyemission i samband med omstrukturering av 
moderbolaget, varvid aktiekapitalet ökade med 44 000 
SEK. Senare under andra kvartalet gjordes en nyemission 
som i sin helhet hade registrerats vid Bolagsverket den  
1 augusti 2018, och innebar en ökning av aktiekapitalet 
med totalt 204 659 kr. 

I september månad 2018 beslutades om en nyemission, 
vilken fulltecknades och medförde en ökning av aktiekapi-
talet om 120 538 kr, och en ökning av antalet aktier med  
2 410 768 stycken. Vid denna senaste nyemission var 
teckningskursen 11 kronor för en aktie och en option (se 
mer om detta nedan).  

Bolagets aktiekapital uppgick vid 2018 års utgång till  
1 325 197 kr, fördelat på 26 503 948 aktier, vardera med 
ett kvotvärde på 0,05 kr. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Inga 

teckningsoptioner till personal i Axolot, 275 tkr, har 
redovisats direkt i eget kapital, såsom övrigt tillskjutet 
kapital.         
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förändringar i aktiekapitalet har skett under de första nio 
månaderna av 2019.

Det fanns vid juni månads utgång 2019 två utestående 
teckningsoptionsprogram som kan påverka storleken på 
aktiekapitalet framöver. Dessa har utförligt beskrivits i 
Bolagsbeskrivningen i samband med Bolagets listning på 
Nasdaq First North Growth Market. Det första av dessa två 
teckningsoptionsprogram omfattar fem nyckelpersoner i 
bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under peri-
oden 1 oktober 2019 till 31 december 2019. Aktiekapitalet 
kan därigenom komma att ökas med högst 68 196 kr, 
vilket motsvarar knappt 5% räknat på aktiekapitalet efter 
registrering av de nya aktierna. Vid fulltecknande av detta 
programmet kommer bolaget att tillföras drygt 7,5 mkr. 
Det andra teckningsoptionsprogrammet relaterar till den 
senaste nyemissionen, som registrerades i oktober 2018. 
De teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 
februari 2020 till 31 maj 2021, och som en följd av detta 
program kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 
120 538 kr, vilket ger en effekt på cirka 8% räknat på 
aktiekapitalet efter registrering av båda teckningsoptions- 
programmen. Vid fulltecknande av det andra tecknings- 
optionsprogrammet kommer bolaget att tillföras cirka  
38.6 mkr. 

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om dels bemyndi-
gande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till 
nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktie- 
ägarnas företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier 
och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 
motsvarande en utspädningseffekt om högst 20% av det 
totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen 
första gången utnyttjar bemyndigandet; dels riktad 
emission av teckningsoptioner samt godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner. Programmet avser 
emission av högst 1 060 000 teckningsoptioner, med rätt 
till teckning av samma antal nya aktier i bolaget. Dessa 
teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningsha-
vare och nyckelpersoner inom Axolotkoncernen. Totalt har 
722 925 teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelperson-
er i bolaget, varav 353 000 optioner har tecknats av VD 

Aktiekapital och antal aktier - utveckling 
Axolot Solutions Holding AB 

Förändring Totalt antal Kvotvärde Förändring Ackumulerat
Registrerat Händelse antal aktier aktier kronor aktiekapital kr aktiekapital kr

2016 Nybildning 1 000 000 1 000 000 0,05 50 000 50 000

2018 Apportemission 18 120 000 19 120 000 0,05 906 000 956 000

2018 Nyemissioner 7 383 948 26 503 948 0,05 369 197 1 325 197
  

Marie Landfors. Resterande optioner kommer att re-
serveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya 
medarbetare. I enlighet med årsstämmans beslut har 
teckningskursen fastställts till 6,39 kronor per aktie, 
motsvarande 150% av den volymvägda  
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm First North Growth Market under perioden  
13 maj 2019 - 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen 
har beräknats till marknadsvärde enligt Black & Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 0,38 kronor per option. 
Om alla utestående teckningsoptioner i detta options- 
programmet utnyttjas kommer den sammantagna 
utspädningen komma att kunna bli maximalt 3.4% av det 
totala antalet aktier. För incitamentsprogrammets 
fullständiga villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av samtliga tre tecknings- 
optionsprogram som har redogjorts för ovan kan maximalt 
uppgå till drygt 15%.

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 september 2019  

Aktieägare Aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 208 795 15,88%

UBS Switzerland AG 2 637 859 9,95%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 643 813 6,20%

M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,49%

Subtotal 13 982 322 52,76%

Övriga 12 521 626 47,24%

Totalt 26 503 948 100,00%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

**  Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB.



11 Axolot Solutions Delårsrapport 3, 2019

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av kvartal 3 2019 var 9 
personer, vilket är detsamma som ett kvartal tidigare.  
Inte heller på konsultsidan har det skett någon förändring. 
Efter tredje kvartalets utgång har anställningsavtal  
skrivits med en Teknisk säljchef.

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och  
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2018, som 
offentliggjordes i april månad i år.  

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot  
Solutions AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions  
Finland Oy. 

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och 
osäkerhetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa  
finns i Bolagsbeskrivningen från november 2018.

Transaktioner med närstående
Axolot Solutions har inte beviljat några lån, garantier  
eller borgensförbindelser till eller till förmån för någon  
av Axolot Solutions Holdings styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare. De affärstransaktioner som 
finns med närstående (hyres- och konsultavtal) och som 
framgår i Årsredovisningen för 2018, har ingåtts på 
marknadsmässiga villkor.

Presentation av finansiell information
Belopp som anges i de finansiella tabellerna visas i hela 
tusental kronor, men har underliggande decimaler.  
Därmed summerar inte alltid tabellerna exakt.
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KONTAKTINFORMATION

Marie Landfors, VD och koncernchef
Tel: +46 72 198 76 50 
marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO
Telefon: +46 70 817 11 12 
anita.haak@axolotsolutions.com

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 
SE-252 21 Helsingborg 
Telefon: +46 10 211 50 10 
E-mail: info@axolotsolutions.com 
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

Certified Advisor
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Telefon: +46 8 528 00 399 
E-mail info@fnca.se

Rapporter
• Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020

• Delårsrapport jan-mar 2020 29 april 2020 
 jan-jun 2020 30 juli 2020 
 jan-sep 2020 30 oktober 2020

Årsredovisningen för 2018 för Axolot Solutions Holding AB och  
koncernen finns tillgänglig på bolagets hemsida axolotsolutions.com.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Helsingborg den 13 november 2019
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